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(Shingles)
الھربس  النطاقي 

ما ھو الھربس النطاقي؟ 
(What is shingles?)

 یظھر الھربس النطاقي عادةً في شكل حزام أو. ویسببھ الفیروس النطاقي الحماقي. طفح جلدي مؤلمالھربس النطاقي ھو 
 .ویُسمى أیًضا بالحأل النطاقي. شریط أو منطقة صغیرة على أحد جانبي الوجھ أو الجسم

یُعد الھربس النطاقي أكثر شیوًعا في البالغین األكبر سنًا وفي األشخاص الذین لدیھم أجھزة مناعة ضعیفة بسبب إجھاد أو 
ین یُصابون بالھربس النطاقي وال یُصابوا بھ یتحسن معظم األشخاص الذ. إصابة أو تناول أدویة معینة أو أسباب أخرى

 .ولكن من الممكن اإلصابة بالھربس النطاقي أكثر من مرة. مجددًا

ما الذي یسبب الھربس النطاقي؟ 
(What causes shingles?)

فبعد أن تتعافى من . في جسمك مرة أخرى للجدري المائيتتم اإلصابة بالھربس النطاقي عندما ینشط الفیروس المسبب 
وفي بعض األشخاص، یبقى خامًال إلى . في الجذور العصبیة الخاصة بك) أي یصبح خامًال (الفیروس " ینام"الجدري المائي، 

الجھاز و إجھاد أو عوامل التقدم في السن في إضعاف الفیروس عندما یتسبب مرض أ" فیستیقظ"أما في آخرین، . األبد
. وسبب حدوث ھذا لیس واضًحا. ویمكن أن تستثیر بعض األدویة الفیروس لینشط ویسبب طفح الھربس النطاقي. المناعي

 .فیروس نشًطا مرة أخرى، یمكنھ أن یسبب الھربس النطاقي فقط ولیس الجدري المائيولكن بعدما یصبح ال

ولكن ھناك احتماًال ضعیفًا أن ینشر . ال یمكنك أن تُصاب بالھربس النطاقي من شخص آخر ُمصاب بالھربس النطاقي
ولم یتلق لقاح الجدري  الشخص المصاب بطفح الھربس النطاقي الفیروس لشخص آخر لم یُصب من قبل بالجدري المائي

 .المائي

ما ھي األعراض؟ 
(What are the symptoms?)

ویمكن أیًضا . فأوًال یمكن أن تُصاب بالصداع أو أن تصبح حساًسا تجاه الضوء. تحدث أعراض الھربس النطاقي على مراحل
 .أن تشعر وكأنك مصاب باإلنفلونزا ولكن ال تُصاب بالحمى

وھذه ھي المنطقة التي قد یتكون فیھا حزام أو شریط أو منطقة . ة أو وخز أو ألم في منطقة معینةالحقًا، یمكن أن تشعر بحك
وتمتلئ البثور بالسائل ثم . یتحول الطفح الجلدي بعد ذلك إلى مجموعات من البثور. صغیرة من الطفح الجلدي بعد بضعة أیام

یُصاب بعض األشخاص بطفح . شفى البثور، وقد تترك ندباتأسابیع لتُ  4یستغرق األمر أسبوعین إلى . تكّون قشرة فوقھا
 .وبعضھم ال یُصاب بطفح جلدي على اإلطالق. جلدي خفیف فقط

أو قد تُصاب بألم أو طفح جلدي في وجھك أو بتغیرات في رؤیتك أو بتغیرات . من الممكن أن تشعر أیًضا بالدوار أو الضعف
یمكن أن یكون وجود الطفح الجلدي أو البثور على وجھك، . في مدى قدرتك على التفكیر جیدًا أو بطفح جلدي یقوم باالنتشار

 .وخاصة قرب إحدى العینین أو على طرف أنفك، تحذیًرا لوجود مشكالت بالعین

فیمكن أن یساعد . من األفضل تلقي العالج مبكًرا. اآلن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالھربس النطاقي یبكبطباتصل 
وإذا كنت مصابًا بالھربس النطاقي بالقرب من عینك أو أنفك، فقم بزیارة طبیبك . الدواء على تحّسن أعراضك بشكل سریع

 .یدخل في العین ضرًرا دائًما بالعینیمكن أن یسبب الھربس النطاقي الذي . على الفور

http://ahs.healthwise.net/Content.aspx?id=zm2564#zm2564-sec
http://ahs.healthwise.net/Content.aspx?id=stc123689#stc123689-sec
http://ahs.healthwise.net/Content.aspx?id=sti150867#sti150867-sec
http://ahs.healthwise.net/Content.aspx?id=sti150867#sti150867-sec
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كیف یعالُ ج الھربس النطاقي؟ 
(How is shingles treated?)

 .وتشمل ھذه األدویة مضادات الفیروسات وأدویة لتسكین األلم. یُعالج الھربس النطاقي باألدویة

یساعد البدء في تلقّي دواء مضاد حیث یمكن أن . قم بزیارة طبیبك على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالھربس النطاقي
ویمكن أن تحتاج إلى مسكن ألم یُصرف . للفیروسات على الفور في شفاء الطفح الجلدي لدیك بشكل أسرع ویجعلھ أقل إیالًما

 .بوصفة طبیة إذا كانت حالة الھربس النطاقي لدیك مؤلمة للغایة

. اعتن بأي قرح جلدیة، وحافظ على نظافتھا. ن بشكل أسرعیمكن أن تساعدك الرعایة الجیدة بالمنزل على الشعور بالتحسّ 
 .یمكن أن تساعد عالجات أخرى في حالة األلم الشدید. وإذا كان األلم یزعجك، فأخبر طبیبك. وُخذ أدویتك حسب التوجیھات

من الذي یُص اب بالھربس النطاقي؟ 
(Who gets shingles?)

ولدیك احتمال أكبر أن تُصاب بالھربس النطاقي . یُصاب بالھربس النطاقي أي شخص سبقت إصابتھ بالجدري المائي یمكن أن
 .جھاز مناعة ضعیفعاًما أو إذا كان لدیك  50إذا كنت أكبر من 

ھو یخفض من احتماالت إصابتك بالھربس النطاقي ویقي من األلم طویل و. یوجد لقاح للھربس النطاقي لألشخاص البالغین
وإذا أُصبت بالھربس النطاقي، فتلقّي اللقاح یجعل من المرّجح بنسبة أكبر . المدى الذي یمكن أن یحدث بعد الھربس النطاقي

 .أن تشعر بألم أقل وأن یختفي الطفح الجلدي لدیك بشكل أسرع

 للحصول على معلومات صحیة عامة ونصائح من طاقم التمریض على مدار 24 ساعة في جمیع أیام األسبوع، اتصل 
بخدمة  Health Linkعلى الرقم 811. 

myhealth.alberta.ca :المؤلف

 ال  ت ُ  عتب   ر   ھ ذ ه  ا ل  ما  د ة  ب  دی  ال  ً   ع ن   ا ست  شا  ر ة   أ خ صا ئ  ي   ص ح ي   ُم  ؤ ھ ل.    ھ ذ ه   ا لم  وا  د   م خ ص ص ة   ل غ ر ض  ا ل  م عل  و ما  ت   ا لع  ام  ة   ف ق ط   و ھ ي م   ق د م ة   عل  ى   أ سا  س   و ض ع ھ ا   و م كا ن  ھ ا   ال  را  ھن ی   .ن    
بالرغم من بذل جھود معقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضمان، صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة  

ً  إ   خ ال ء   ط ر ف ھا    م ن أ   یة    م سئ  ول  یة    ا    لغ  ر ض   م ع  ین.   ت ُ  ع  لن  Alberta Health Services  ص را  حة  ا    لل ت  طب ی  ق   أ و   م ال ءم  تھ  ا    أ و   قا ب ل ی  تھ  ا    أ و   تم   امھ  ا  ت   أ و   م وث  وق ی  تھ   ھ ذ ه   ا لم  عل  وم 
 م رتب   ط ة  با   ست  خ دا  م   ھ ذ ه  ا ل  م وا  د ،   و ع ن   أی  ة   ُم  طا  لبا   ت   أ  و   د عا  و ى   ق ضا ئ ی  ة   أ و   ُم  طا ل ب ا  ت   أ و   ق ضا ی  ا  ت ن  ش أ   ع ن   ھ ذ ا  ا  ال ست  خ دا  م.    

(What is shingles?)
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